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Kristoffer Andersen

• Opprettet av Stortinget i 2002 

• Virksomhet underlagt KLD

• Styret – oppnevnes av 

miljøvernministeren 

• Lokalisert på Røros

• 19 fast ansatte pr. januar 2020



MÅL:

Minske frafallet av 

kulturminner i hele 

landet



• Private eiere av kulturminner står sentralt

• Antikvarisk istandsetting 

• Verdiskaping og bruk



Kjerneoppgaver: 

Behandle søknader og 

rapporter fra løpende 

saker



Ingen søknadsfrist- løpende behandling

108,5 mill. til fordeling

• 0,5 mill. til kurs og seminar

• 7 mill. til fartøyer

• 101 mill. til faste kulturminner



Straks og sikringsmidler



Alle typer kulturminner og kulturmiljøer:

Bygg og anlegg

Veg og sti

Park og landskap

Teknisk-industrielle kulturminner

Fartøy, og veteranbiler

Tilrettelegging av arkeologiske 

kulturminner



Fra 2021- prøveordning rullende 

kulturminner som veteranbiler, busser



Det gis midler til:

• Bygd, by og tettsted 

• Verdiskaping

• Prioritere et bredt utvalg av 

kulturminner

• Prosjekter fra kommuner med få 

søknader 

• Objekter i kommunale 

kulturminneplaner 

• Lavterskeltilbud 



Det gis ikke midler til

• Statlig eide kulturminner

• Virksomheter med offentlig driftsstøtte

• Ombygging, modernisering og oppgradering

• Tilleggsisolering

• Bruk av trykkimpregnerte materialer

• Kopibygging og flytting av hus

• Fredete bygninger og anlegg



Noen eksempler på prosjekter og objekter støttet av 

Kulturminnefondet



Viken 

Barkhytten, Eidsvoll 



Mikkelrud, Aurskog-Høland



Aspelund, Asker 



Torvgaten 57, Fredrikstad 



Hans Hansens vei 8, Drammen 



Badehuset på Sætre, Asker



Mobekk, Nes 



Før du søker

• Planlegging av tiltaket – hva skal gjøres?

• Kontakt med rådgivere/ håndverkere og innhent 

kostnadsoverslag

• Videreført bruk eller ny bruk?

• Skaff oversikt over mulige tilskuddsordninger 

• Oppdeling i delprosjekter 



Dokumentasjon

• Fotodokumentasjon

• Kostnadsberegninger

• Tegninger

• Bekreftelser – tilskudd/ lån

• Formelle godkjenninger



Nyttig å vite:

• Søkes på grunnlag av kostnadsoverslag 

• Min. 30 % privat finans. av totale kostnader 

• Egeninnsats og private tilskudd kan inngå som 

privat finansiering 

• Utbetaler kun på faktiske kostnader 

• Delutbetalinger og sluttutbetaling 



































Å spise en elefant..


